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Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. április 27-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges!

Tárgy:

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető beosztás ellátására
beérkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8/2017. (I.26.) határozatában pályázatot
hirdetett a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje 2017. március 2. napja volt.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189. § (3) bekezdése értelmében a nevelőtestület – a
pályázatok benyújtására meghatározott időpontig – elnökből és két tagból álló bizottságot (a
továbbiakban: előkészítő bizottságot) választ.
Az előkészítő bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelőtestület
értekezletét. A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete 2017. március 8-án az
Előkészítő Bizottságot megválasztotta.
A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül egy, a pályázati jogszabályi
feltételeknek megfelelő érvényes pályázat érkezett, melyet Bognárné Mórocz Viktória nyújtott
be 2017. március 1-jén, aki jelenleg is az intézmény határozott időre megbízott
intézményvezetője.
A pályázati anyag - a pályázattal kapcsolatosan véleménynyilvánításra jogosultak részére
történő véleményezés céljából – az Előkészítő Bizottság részére átadásra került.
A pályázat tartalmazza a pályázati kiírásban szereplő mellékleteket, valamint a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázata nyílt ülésen való megtárgyalásához.
A véleményalkotásra jogosultak az alábbi véleményeket alakították ki:
Nevelőtestület
„A vezetői pályázat jól szerkesztett, logikusan felépített, áttekinthető. Az idézetek üzenete
pozitív, ezek megvalósulása a nevelőtestület számára megerősítő. A tagintézmények
specifikumait kiemeli és elismeri, tiszteletben tartja a pedagógiai szabadságot. Pozitívumként
értékeljük az Esélyegyenlőségi program létrehozásának felvetését, mert ez esélyt adhat a
rászoruló gyermekeknek. Szakmai elképzeléseivel azonosulni tudunk, vezetői megbízását
támogatjuk.”
A pályázó vezetési programját a nevelőtestület 92 %-a támogatja.
Alkalmazotti közösség
Az alkalmazotti közösség egyetértve a nevelőtestület véleményével, a pályázó szakmai
programját 90 %-os többségi véleménnyel elfogadta.
Szülői Munkaközösség
„A vezetői program szépen megfogalmazott, jól összeállított, bár időnként túldefiniáltnak tűnik,
hiányoltuk a konkrétumokat (sok ötletet kínált, de nem vázolta fel a megvalósítását). Nagyon jó
gondolat az Esélyegyenlőségi Program kialakítása, szeretnénk, ha a szülői közösségek is
tájékoztatást kapnának a megvalósításról.
Szeretnénk, ha folytatódna a Tehetségprogram és javasoljuk, hogy városi szinten nyitottá
váljon. Összóvodai szintű weblapon való megjelenést szorgalmazunk, melyen a tagóvodák
arculata is megismerhető.
Szülői szemmel megfelelő személyiség számunkra. Mind végzettségét, mind szakmai
felkészültségét és emberi oldalát tekintve alkalmasnak találjuk a vezetői tisztség betöltésére.”

Minőségbiztosítási Munkacsoport
„Átgondolt, gyermekközpontú, a gyermekek, szülők, alkalmazottak érdekeit szem előtt tartó
program, az óvoda minőségi munkájára is garanciát látunk.
A pályázatot támogatja és elfogadásra javasolja.”
Gyermekvédelmi munkaközösség
„Átgondolt, gyermekközpontú, a gyermekek, szülők, alkalmazottak érdekeit szem előtt tartó
program. Gyermekvédelmi szempontból fontosnak tartjuk az Esélyegyenlőségi Programját.
A pályázatot támogatja és elfogadásra javasolja.”
Értékteam munkaközösség
„Átgondolt, gyermekközpontú, a gyermekek, szülők, alkalmazottak érdekeit szem előtt tartó
program. Az Értékteam munkaközösség örömmel üdvözölte, hogy Bognárné Mórocz Viktória
nagyon fontosnak tartja a közös erővel végzett munkát a közös cél elérése érdekében
mindenféle rivalizálás nélkül.
A pályázatot támogatja és elfogadásra javasolja.”
A Képviselő-testület a fenti, írásba foglalt véleményeket mérlegelve a pályázati határidő lejártát
követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Várpalota 2017. április 11.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
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Határozati javaslat!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta az alábbi

…../2017. (IV.27.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t o t:

1.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Bognárné Mórocz
Viktória 8100 Várpalota, Pacsirta u. 4. szám alatti lakost
2017. május 2-től 2022. július 15-ig terjedő határozott időre
a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde (8100 Várpalota, Mártírok útja 2.)
intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet szabályainak
figyelembevételével állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Bognárné Mórocz Viktóriát, hogy a megbízás elfogadásáról
15 napon belül írásban nyilatkozzon.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Campanari-Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási
szakreferens

Várpalota, 2017. április 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

